
                                                                                                                                                
 
 
                         

VITRECTOMIA E PROCEDIMENTOS ASSOCIADOS 

 

 

 

Vitrectomia Pars Plana  

 

É um procedimento cirúrgico pelo qual o humor vítreo é acessado e algumas 

vezes substituído por um gás ou líquido. Geralmente realizada na presença de 

degeneração ou hemorragias vítreas. 

A vitrectomia pars plana pode também ser realizada em conjunto com outros 

procedimentos e pode ser realizada apenas para acesso ao humor vítreo ou para 

acessar e tratar outras regiões da câmara posterior (exemplo: descolamento de 

retina). A depender da quantidade de humor vítreo perdido durante o procedimento, é 

realizada a infusão de gás ou de silicone.  

O humor vítreo, corpo vítreo ou vítreo, é a substância gelatinosa, que se 

encontra no segmento posterior do olho, entre o cristalino e a retina. 

Várias patologias podem afetar o humor vítreo, desde a degeneração senil que 

leva a formação de vesículas no seu conteúdo, como também as patologias retinianas 

como tromboses, buraco macular e descolamento de retina que geram hemorragias na 

região do humor vítreo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cir%C3%BArgico
http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADtreo
http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1s
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cristalino
http://pt.wikipedia.org/wiki/Retina


                                                                                                                                                
 
 

Obs: A VITRECTOMIA ANTERIOR é procedimento realizado em câmara 

anterior - entre a córnea e o cristalino - para limpeza e desinfecão da região quando 

ocorrem complicações nesta região. Não se infunde gás ou silicone. 

 

TUSS DESCRITIVO 

30307120 Vitrectomia vias pars plana 

30307090 Troca Fluido Gasosa - Pos-Operatório 

30307058 Infusão de perfluocarbono 

30312051 Infusão de gás expansor 

30307040 Implante de silicone intravítreo 

 
 
Endolaser ou Endodiatermia 

 
Consiste na cauterização de vasos (endodiatermia) da retina ou aplicação de 

laser. Algumas vezes pode ser realizado subsequente à vitrectomia, para correção da 

patologia que gerou a hemorragia vítrea. Ex: Buraco macular, retinopatia diabética, 

descolamento de retina, etc. 

 

TUSS DESCRITIVO 

30307031 Endolaser / Endodiatermia 

 
 
Membranectomia Epi ou Sub-Retiniana 

 
A membrana epirretiniana se caracteriza por uma fina camada de tecido 

cicatricial que se desenvolve na superfície da área central da retina que pioram com o 

envelhecimento. O descolamento do vítreo é o principal causador da doença. A cirurgia 

consiste em retirar a membrana. Normalmente é realizada a Vitrectomia para acessar 

a região, e posteriormente é realizada a retirada da membrana, quando esta está 

presente. 

 

TUSS DESCRITIVO 

30307066 Membranectomia Epi Ou Sub-Retiniana 

 

 
 
 
 

 



                                                                                                                                                
 
 

Retinopexia  

 
Consiste na fixação da retina após descolamento e pode ser realizada por 

diferentes técnicas: 

Retinopexia com Introflexão Escleral: esta cirurgia consiste na colocação de 

uma faixa de silicone sobre a esclera para que esta pressione a retina para o seu leito 

habitual; apenas em alguns casos se realiza a vitrectomia pars plana. 

Retinopexia Pneumática: alguns descolamentos de retina ocorrem devido a 

pequenos orifícios ou rupturas na região superior do olho. A Retinopexia pneumática 

consiste em injetar no olho uma certa quantidade de gás para que este os orifícios da 

retina sejam obstruídos impedindo a passagem de liquido e com isso propiciando cura 

do descolamento da retina. Nestes casos pode ou não ser necessário a realização de 

vitrectomia via pars plana e/ou vitrectomia anterior. 

Retinopexia profilática ou Criopexia: consiste no uso de criocauterização ou 

fotocoagulação nas lesões da retina passíveis de gerar descolamento. Nem sempre é 

necessário realizar a Vitrectomia. 

 

TUSS DESCRITIVO 

30312086 Retinopexia com introflexão escleral 

30312094 Retinopexia pneumática 

30312108 Retinopexia profilática (criopexia) 

 

De acordo com as descrições acima,  a Vitrectomia pode ser realizada apenas 

para acesso à  câmara posterior antes do procedimento oftalmológico cirúrgico,  ou 

com objetivo de lavagem e limpeza de hemorragias do humor vítreo apenas.  

Cada caso deve ser analisado detalhadamente de acordo com a patologia de 

base e o planejamento terapêutico. 

 


